O.0002.6.2011
PROTOKÓL NR VI/2011
z sesji Rady Miejskiej w Książu Wielkopolskim
odbytej w dniu 21 lutego 2011 roku w godz. 16,00 – 17,45
w sali nr 7 Urzędu Miejskiego w Książu Wlkp.

W sesji uczestniczyło 15 radnych (ustawowo 15 radnych) – lista obecności stanowi
załącznik

nr 1 do niniejszego protokołu.

Ponadto w sesji uczestniczyli:
Burmistrz Książa Wlkp. Pan Teofil Marciniak,
Skarbnik Gminy Pani Barbara Matuszczak,
Sekretarz Gminy Książ Wlkp. Pani Mirela Grześkowiak,
Radca Prawny Pan Krzysztof Janicki,
Radny Rady Powiatu Pan Teodor Stępa
Dyrektorzy, Kierownicy Gminnych Jednostek Organizacyjnych,
Kierownicy Referatów Urzędu Miejskiego w Książu Wlkp.,
Sołtysi,
Przedstawiciel mediów – Tydzień Ziemi Śremskiej, Tygodnik Śremski.
Lista obecności sołtysów

i zaproszonych gości stanowi załącznik nr 2 do niniejszego

protokołu.
Do punktu 1 i 2 porządku obrad:
Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Paweł Walkowiak otwierając VI sesję Rady Miejskiej
powitał Radnych, Burmistrza, Skarbnika Gminy, Sekretarza Gminy oraz przybyłych gości.
Stwierdził, że, na sali jest obecnych 15 radnych, zatem Rada jest władna do podejmowania
prawomocnych uchwał.
Do punktu 3 porządku obrad:
Porządek obrad, ogłoszenie, zaproszenia na sesję Rady stanowią załącznik nr 3 do
protokołu.
Przewodniczący obrad zaproponował wprowadzenie do porządku obrad następujący punkt:
Podjęcie uchwały zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Książ Wlkp. na lata 2011-2021.

Punkt ten zaproponował wprowadzić po punkcie 5.
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Rada Miejska w obecności 15 radnych - jednogłośnie wyraziła zgodę na wprowadzenie w/w
punktu do porządku obrad sesji.
Przewodniczący obrad zaproponował zdjęcie z porządku obrad punktu 10:
Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków
o realizację zadania publicznego Gminy Książ Wlkp. w ramach inicjatywy lokalnej.
Ponieważ zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania
aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji
projekt tej uchwały jest obecnie poddany konsultacjom, które jeszcze trwają, dlatego nie może
być uwzględniony w dzisiejszym porządku obrad.
Rada Miejska w obecności 15 radnych - jednogłośnie wyraziła zgodę na zdjęcie w/w punktu
z porządku obrad sesji.
Przewodniczący obrad zaproponował też zamianę punktów porządku obrad, proponując aby:
Pkt. 14 porządku obrad był punktem 16,
Pkt. 15 porządku obrad był punktem 14,
Pkt. 16 porządku obrad był punktem 15.
Rada Miejska w obecności 15 radnych - jednogłośnie wyraziła zgodę na zamianę w/w
punktów w porządku obrad sesji.
Wobec czego porządek obrad przedstawia się następująco:
1.Otwarcie obrad.
2.Stwierdzenie quorum.
3.Przedstawienie porządku obrad.
4.Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
5.Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
6 Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Książ Wlkp. na lata 2011-2021.
7.Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2011 rok.
8.Podjęcie uchwały w sprawie funduszu sołeckiego na rok budżetowy 2012.
9.Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania
dotacji z budżetu gminy dla niepublicznych szkół podstawowych o uprawnieniach szkół
publicznych i niepublicznych przedszkoli oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich
wykorzystania.
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10.Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Rady Miejskiej w Książu Wlkp. w sprawie zasad i
trybu korzystania z kompleksu boisk sportowych „MOJE BOISKO ORLIK 2012” w Książu
Wlkp.
11.Podjęcie uchwały w sprawie trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania
Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego, terminów i sposobu zgłaszania kandydatur
na członków Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego.
12.Podjęcie uchwały w sprawie aneksu nr 6 do porozumienia międzygminnego z dnia 7 grudnia
2004 r. w sprawie powierzenia gminie Śrem zadania związanego z prowadzeniem schroniska
dla bezdomnych zwierząt i ochroną przed bezdomnymi zwierzętami, polegającego na
rozbudowie i eksploatacji międzygminnego schroniska dla bezdomnych zwierząt w Gaju.
13.Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części
działki nr ewid. 1 położonej na terenie wsi Konarzyce.
14.Podjęcie uchwały w sprawie

uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków

zagospodarowania przestrzennego Gminy Książ Wlkp. – Radoszkowo Drugie.
15.Podjęcie uchwały w sprawie

uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków

zagospodarowania przestrzennego Gminy Książ Wlkp. – Zawory.
16.Podjęcie uchwały sprawie

uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków

zagospodarowania przestrzennego Gminy Książ Wlkp. – Konarzyce.
17. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach
awansu zawodowego w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Książ Wlkp.
18.Interpelacje i zapytania radnych.
19.Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
20.Wolne wnioski i informacje
21.Zamknięcie obrad.
Radni nie zgłosili uwag do porządku obrad.
Do punktu 4 porządku obrad:
Protokół z V Sesji Rady Miejskiej z dnia 24 stycznia 2011 r. został przyjęty, bez uwag w
głosowaniu jawnym w obecności 15 radnych - jednogłośnie, bez odczytywania.
Do punktu 5 porządku obrad:
Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej złożył Burmistrz Pan Teofil Marciniak.
Sprawozdanie stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.
Radni nie wnieśli uwag do złożonego sprawozdania.
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Do punktu 6 porządku obrad:
Przewodniczący obrad przedstawił projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie uchwalenia
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Książ Wlkp. na lata 2011-2021.
Projekt w/w uchwały omówiła Pani Matuszczak Skarbnik Gminy informując, że:
konieczność zmiany załączników Nr 1 i Nr 2 spowodowana jest zwiększeniem kwoty długu na
koniec roku budżetowego w roku 2011

o kwotę 1 131 033,00 zł., w roku 2012 o kwotę

753 101,00 zł., w roku 2013 o kwotę 387 948,00 zł. Spłata w roku 2014 wynosi 365 153,00 zł.
Zgodnie z nowym Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2010 roku w sprawie
szczegółowego sposobu klasyfikacji tytułów dłużnych zaliczanych do państwowego długu
publicznego, w tym do długu Skarbu Państwa (Dz. U. Nr 252. Poz. 1692), które obowiązuje od
dnia 1 stycznia 2011 roku powyższe zobowiązania należy doliczać do zadłużenia – jest to
umowa o kompleksową usługę oświetlenia miejsc publicznych, ulic, placów i dróg znajdujących
się na terenie miasta i gminy. Zmiana załącznika Nr 3 spowodowana została koniecznością
wskazania Urzędu Miejskiego w Książu Wlkp. jako jednostki organizacyjnej odpowiedzialnej za
wykonanie przedsięwzięć, zgodnie z art. 226 ust.3 pkt. 2 ustawy o finansach publicznych.
Natomiast nowe brzmienie § 3 uchwały wynika z faktu, że zaplanowane przedsięwzięcia
będą realizowane przez Urząd Miejski w Książu Wlkp. oraz, że Urząd nie posiada żadnych
zaplanowanych umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych będzie
niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Gminy.
Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego projektu uchwały, wobec czego Przewodniczący
zarządził głosowanie, kto jest za przyjęciem przedstawionego projektu uchwały.
Rada Miejska w obecności 15 radnych - jednogłośnie podjęła uchwałę nr VI/22 /2011, która
stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu
Do punktu 7 porządku obrad:
Przewodniczący obrad przedstawił projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011
rok. Projekt w/w uchwały omówiła Pani Matuszczak Skarbnik Gminy.
Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego projektu uchwały, wobec czego Przewodniczący
zarządził głosowanie, kto jest za przyjęciem przedstawionego projektu uchwały.
Rada Miejska w obecności 15 radnych - jednogłośnie podjęła uchwałę nr VI/23 /2011, która
stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu
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Do punktu 8 porządku obrad:
Przewodniczący obrad przedstawił projekt uchwały w sprawie funduszu sołeckiego na rok
budżetowy 2012.
Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego projektu uchwały, wobec czego Przewodniczący
zarządził głosowanie, kto jest za przyjęciem przedstawionego projektu uchwały.
Rada Miejska w obecności 15 radnych - jednogłośnie podjęła uchwałę nr VI/24 /2011, która
stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu
Do punktu 9 porządku obrad:
Przewodniczący obrad przedstawił projekt uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania
i rozliczania dotacji z budżetu gminy dla niepublicznych szkół podstawowych o uprawnieniach
szkół publicznych i niepublicznych przedszkoli oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich
wykorzystania.
Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego projektu uchwały, wobec czego Przewodniczący
zarządził głosowanie, kto jest za przyjęciem przedstawionego projektu uchwały.
Rada Miejska w obecności 15 radnych – przy 14 głosach „za” o 1 głosie „wstrzymującym
się” podjęła uchwałę nr VI/25 /2011, która stanowi załącznik nr
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do niniejszego

protokołu.
Do punktu 10 porządku obrad:
Przewodniczący obrad przedstawił projekt uchwały zmieniający uchwałę Rady Miejskiej w
Książu Wlkp. w sprawie zasad i trybu korzystania z kompleksu boisk sportowych „MOJE
BOISKO ORLIK 2012” w Książu Wlkp.
Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego projektu uchwały, wobec czego Przewodniczący
zarządził głosowanie, kto jest za przyjęciem przedstawionego projektu uchwały.
Rada Miejska w obecności 15 radnych - jednogłośnie podjęła uchwałę nr VI/26 /2011, która
stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu
Do punktu 11 porządku obrad:
Przewodniczący obrad przedstawił projekt uchwały w sprawie trybu powoływania członków
oraz organizacji i trybu działania Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego, terminów i
sposobu zgłaszania kandydatur na członków Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego.
Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego projektu uchwały, wobec czego Przewodniczący
zarządził głosowanie, kto jest za przyjęciem przedstawionego projektu uchwały.
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Rada Miejska w obecności 15 radnych - jednogłośnie podjęła uchwałę nr VI/27 /2011, która
stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu
Do punktu 12 porządku obrad:
Przewodniczący obrad przedstawił projekt uchwały w sprawie aneksu nr 6 do porozumienia
międzygminnego

z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie powierzenia gminie

Śrem zadania

związanego z prowadzeniem schroniska dla bezdomnych zwierząt i ochroną przed bezdomnymi
zwierzętami, polegającego na rozbudowie i eksploatacji międzygminnego schroniska dla
bezdomnych zwierząt w Gaju.
Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego projektu uchwały, wobec czego Przewodniczący
zarządził głosowanie, kto jest za przyjęciem przedstawionego projektu uchwały.
Rada Miejska w obecności 15 radnych - jednogłośnie podjęła uchwałę nr VI/28 /2011, która
stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu
Do punktu 13 porządku obrad:
Przewodniczący obrad poinformował, że na posiedzeniu komisji nie ustalono wartości renty
planistycznej, która naliczana jest od różnicy wzrostu wartości nieruchomości po uchwaleniu
planu w przypadku sprzedaży nieruchomości w przeciągu 5 lat od uchwalenia planu. Do tej pory
było to 30% i w takiej też wysokości jest proponowane w tym projekcie uchwały.
Ponieważ nie było uwag Przewodniczący zarządził głosowanie kto z Radnych jest za tym aby w
paragrafie 26 był zapis „ ustala się stawkę procentową, służącą naliczaniu jednorazowej opłaty
od wzrostu wartości nieruchomości w wysokości 30%.
Rada Miejska w obecności 15 radnych - jednogłośnie wypowiedziała się za stawką 30%.
Następnie Przewodniczący obrad przedstawił projekt uchwały w sprawie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla części działki nr ewid. 1 położonej na terenie wsi
Konarzyce.
Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego projektu uchwały, wobec czego Przewodniczący
zarządził głosowanie, kto jest za przyjęciem przedstawionego projektu uchwały.
Rada Miejska w obecności 15 radnych - jednogłośnie podjęła uchwałę nr VI/29 /2011, która
stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu
Do punktu 14 porządku obrad:
Przewodniczący obrad przedstawił projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmiany Studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Książ Wlkp. – Konarzyce.
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Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego projektu uchwały, wobec czego Przewodniczący
zarządził głosowanie, kto jest za przyjęciem przedstawionego projektu uchwały.
Rada Miejska w obecności 15 radnych - jednogłośnie podjęła uchwałę nr VI/30 /2011, która
stanowi załącznik nr 13 do niniejszego protokołu
Do punktu 15 porządku obrad:
Przewodniczący obrad przedstawił projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmiany Studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Książ Wlkp. –
Radoszkowo Drugie.
Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego projektu uchwały, wobec czego Przewodniczący
zarządził głosowanie, kto jest za przyjęciem przedstawionego projektu uchwały.
Rada Miejska w obecności 15 radnych - jednogłośnie podjęła uchwałę nr VI/31 /2011, która
stanowi załącznik nr 14 do niniejszego protokołu
Do punktu 16 porządku obrad:
Przewodniczący obrad przedstawił projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmiany Studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Książ Wlkp. – Zawory
Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego projektu uchwały, wobec czego Przewodniczący
zarządził głosowanie, kto jest za przyjęciem przedstawionego projektu uchwały.
Rada Miejska w obecności 15 radnych - jednogłośnie podjęła uchwałę nr VI/32 /2011, która
stanowi załącznik nr 15 do niniejszego protokołu.
Przewodniczący obrad zarządził przerwę, która trwała od godz. 17,00 – 15,15.
Salę obrad opuścił Radny Ryszard Szymański, odtąd Rada obradowała w 14 osobowym składzie.
Do punktu 17 porządku obrad:
Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach
awansu zawodowego w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Książ Wlkp.
przedstawiła Pani Barbara Matuszczak Skarbnik Gminy.
Dyskusji w tym temacie nie było.
Rada Miejska w obecności 14 radnych - jednogłośnie przyjęła w/w sprawozdanie, które
stanowi załącznik nr 16 do niniejszego protokołu
Do punktu 18 porządku obrad:
Radna Jankowiak – podziękowała za zrobienie drogi do szkoły w Chrząstowie.
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Do punktu 19 porządku obrad:
Burmistrz Teofil Marciniak udzielił odpowiedzi na wnioski, interpelacje z V Sesji Rady
Miejskiej w Książu Wlkp. odbytej w dniu 24 stycznia 2011 r. oraz na wnioski zgłoszone na
posiedzeniu Komisji Społeczno-Gospodarczej Rady Miejskiej w dniu 26 stycznia br.
Odpowiedzi stanowią załącznik nr 17 do niniejszego protokołu
Do punktu 20 porządku obrad:
Radny Maciej Lewandowski – ile środków z budżetu wydano do tej pory na odśnieżanie.
Radny Marek Mostowski – jest obecny Radny Rady Powiatu dlatego mam pytanie, słyszałem
że będzie likwidacja Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Śremie, czy coś na ten temat Pan
wie. Ponieważ likwidacja spowoduje dalsze osłabienie sportu w powiecie śremskim.
Radny Kazimierz Zegar - należy zwrócić się do Poczty Polskiej czy Urząd Pocztowy w Książu
Wlkp. jest zagrożony likwidacją.
Pan Zbigniew Szozda – zwrócił się z zapytaniem do Burmistrza, jaka jest decyzja w sprawie
dowozów, przypomnę Państwu, że Pan Burmistrz twierdzi, że nie wolno dowozić dzieci w
ramach otrzymanej dotacji i kosztów z nimi związanych – my zaś mamy pewność że wolno.
Jeżeli nie wolno, to prosimy o decyzję administracyjną, z podaniem trybu odwoławczego
abyśmy mogli się odwołać. Pieniądze, które otrzymujemy na prowadzenie naszej szkoły i tak są
pomniejszone, stanowią około 70% tego co wpływa na jedno dziecko do Gminy. My nie
dostajemy dodatkowych pieniędzy na dowozy, my je wygospodarowujemy. Dowozy
kwalifikujemy jako bieżące utrzymanie szkoły. Odpowiedź

z Ministerstwa do którego się

zwróciliśmy była, że wydaje się możliwe finansowanie tego typu zadania z dotacji którą
otrzymujemy. Gmina w osobie Pana Burmistrza twierdzi że „wydaje się możliwe” to nie znaczy
że jest możliwe, ale żadne zdanie, żaden wyraz w opinii Ministerstwa nie mówi, że jest to
niemożliwe. Uznajemy, że Gmina ogranicza naszą działalność, ogranicza naszą możliwość
rozwoju dlatego będziemy stać twardo na swoim stanowisku a jak będzie trzeba udowadniać
swoich racji w Sądzie to tam się spotkamy, bo nie może tak być aby przepisy były
interpretowane w ten sposób, że utrudnia się nam rozwój. Wzięliśmy na siebie obowiązek
prowadzenia tej szkoły i nie wycofujemy się z tego, ale skoro nam nie pomagacie to nie
przeszkadzajcie. Mieszkańcy pytają się czy w gminie Książ są społeczeństwa równe i
równiejsze, bo większość Państwo zasiadające w poprzedniej Radzie zamykała szkołę w
Chrząstowie, gdy wydatek na jedno dziecko wynosił 8.200 zł. i Pan Burmistrz twierdził, że jest
to ciężar, którego gmina nie jest wstanie udźwignąć. Dziś z różnych źródeł dowiaduję się, że w
szkole w Konarzycach dziecko utrzymuje się za 12-13 tys. zł. plus dowozy. Co się zmieniło w
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budżecie gminy Książ, że ten wydatek gmina Książ jest wstanie udźwignąć. W Polsce jest 350
szkół na dzień dzisiejszy prowadzonych inaczej niż przez samorządy i one też posiadają pojazdy
które utrzymują z dotacji. My nie mamy innych środków, Pan Radca Prawny w swojej opinii
powołuje się na art. 17, który mówi o szkołach publicznych prowadzonych przez gminę. Nas ten
artykuł nie interesuje, bo nie jesteśmy szkołą publiczną. Dlatego proszę o odpowiedź Pana
Burmistrza.
Pan Majsner Sołtys wsi Chrząstowa podziękował Panu Rabczewskiemu za zrobienie drogi w
Chrząstowie, ponieważ bardzo się w zrobienie tej drogi zaangażował.
Pani Katarzyna Gwincińska mieszkanka wsi Charłub – na wstępie przytoczyła fragment
przemówienia Burmistrza z pierwszej sesji Rady Miejskiej, następnie zwróciła się z zapytaniem
– co Państwo zrobili lub zamierzacie zrobić, jaki przewidujecie tryb zgłaszania inicjatyw od
mieszkańców i organizacji pozarządowych..
Radny Rady Powiatu Pan Stępa – o zamiarze likwidacji Międzyszkolnego

Ośrodka

Sportowego nic mi nie wiadomo, w środę będzie sesja Rady Powiatu, to zapytam się.
Burmistrz – nie w pełni odpowiem na pytanie Pana Szozdy na temat dowozów szkolnych,
placówkom szkół niepublicznych opinia radców prawnych którą wystosowali w moim imieniu
jest Państwu znana. Jesteśmy na etapie przeprowadzania kontroli z wywiązania się z pomocy
finansowej, którą placówki otrzymały. Rozstrzygnięcia końcowego jeszcze nie ma, na pewno
będzie protokół z tej kontroli z którym będziecie Państwo zapoznani. Decyzja administracyjna
w pewnym momencie zostanie wydana. Opinia Radców Prawnych w sprawie dowozów jest
jednoznaczna i znana.
Jeśli chodzi o inicjatywy społeczne to jest uchwała, która mówi o inicjatywach społecznych,
która jest na etapie konsultacji i będzie możliwość składania inicjatyw.
Pani Gwincińska – ja chciałam się dowiedzieć czy są dyżury Radnych, czy można pójść do
radnego i porozmawiać, czy można uczestniczyć w posiedzeniu komisji z pełnym prawem, gdzie
można zgłosić inicjatywę. Pytam się dlatego, że jedną inicjatywę próbowałam zgłosić i
spotkałam się z martwą ciszą, dlatego zastanawiam się w jaki sposób można zaistnieć i chociaż
uzyskać odpowiedź odmowna – mówię o piśmie, które skierowałam do Pana Burmistrza i do
Rady. Jestem osobą pełną pomysłów, ponieważ jestem z dużego miasta w którym działałam
społecznie i mam kilka pomysłów, które chciałabym wdrożyć i zrealizować, ale zastanawiam się
jaką drogą iść.
Burmistrz – pomysły mają nie tylko mieszkańcy dużych miast, naszej społeczności również nie
brakuje pomysłów ale wszystkich pomysłów nie jesteśmy wstanie spełnić, mamy budżet
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w którym ujęte są priorytety i jest on podejmowany przez Radę Miejską składająca się z 15
Radnych i wtedy udzieliłem Pani ustnej odpowiedzi, że na dzień dzisiejszy nie jesteśmy wstanie
wesprzeć Pani pomysłów, Pani inicjatywy. W budżecie na 2011 rok żądnych dodatkowych
środków na wspieranie takich pomysłów nie przewidujemy, ze względu na to że program
inwestycyjny jest bardzo napięty. Ale możliwość zgłaszania inicjatyw jest.
Pani Gwincińska – Burmistrz mówi, że mieszkańcy zgłaszają dużo inicjatyw, ale gdzie można
się dowiedzieć jakie inicjatywy zostały zgłoszone, czy można się porozumieć z tym kimś i
zrobić coś wspólnie.
Burmistrz – jestem trzy lata Burmistrzem, teraz kolejną kadencję, Panią na sesji widzę po raz
pierwszy, myślę, że gdyby Pani wcześniej się zaangażowała w życie społeczne społeczności
lokalnej Książa to zauważyłaby Pani, że takie inicjatywy wypływają na zwykłych sesjach, na
posiedzeniach komisji, na których ma Pani prawo być, zabrać głos, chociaż nie jest on wiążący
w żaden sposób.
Pani Gwincińska – a jakie są terminy posiedzeń komisji.
Burmistrz – terminy są podawane do wiadomości na stronie internetowej, można też zadzwonić
i zapytać się.
Pani Gwincińska – kiedy są dyżury Radnych.
Przewodniczący Rady Pan Walkowiak – dyżur jest tylko Przewodniczącego w poniedziałki
w biurze Rady, w poprzedniej kadencji były spotkania radnych z wyborcami ale zainteresowania
społeczeństwa tymi spotkaniami nie było. Jeżeli jest prośba o spotkanie się ze mną, to jestem na
każde zawołanie bez względu na to jaki jest dzień.
Pani Matuszczak Skarbnik Gminy – poinformowała, że na dzień 18 lutego br. na zimowe
utrzymanie dróg wydatkowano 118.727 zł.
Pan Zbigniew Szozda – nie jestem za zamykaniem żadnej szkoły, ale chciałbym wiedzieć ile
kosztuje na dziś utrzymanie szkoły w Konarzycach.
Do punktu 21 porządku obrad:
Ponieważ wyczerpano porządek obrad Przewodniczący Rady podziękował wszystkim za udział
z zamknął VI Sesję Rady Miejskiej w Książu Wlkp. o godz. 17,45

Protokołowała:
/-/ Irena Witko

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Książu Wlkp.
/-/ Paweł Walkowiak
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